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 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

 

احلمد هلل رب ِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على نبي ِّنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليًما كثريًا إىل يوم 
 الد ِّين.

 أمَّا بعد:

هد علوم " ضمن دروس مع اآلجرُّوميةفهذا هو اجمللس السَّادس من جمالس التَّعليق والشَّرح على منت " 
 التَّأصيل التَّابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلمية، وهو الكتاب الثَّامن املقرَّر يف هذا املعهد.

 

ملا ذكر الكالم وأقسامه وذكر عالمات   –رمحه هللا تعاىل  - 1انتهى بنا الكالم إىل "ابب األفعال")...(
ه  -كل ِّ قسم ذكر بعد ذلك  اإلعراب وذكر عالماته أيًضا، انتقل بعد ذلك إىل بيان  -رمحنا هللا وإَّيَّ

 األفعال ببيان قسمتها وبيان أحكامها.

 -كره املصن ِّف ذ  قد تقدَّم معنا التَّنبيه إىل شيء من األحكام اإلعرابية املتعل ِّقة ابألفعال، وسنأخذ هنا ما 
؛ ألنَّه أراد أن يذكر "ابب األفعال" جبميع أحكامها حَّتَّ يبقى الكالم على ما يتعلق -رمحه هللا تعاىل 

 .-يعين فيما يتعلَّق ابألفعال-ابألمساء، وهذا الباب متعل ِّق أيًضا ابجلملة الفعلية 

املورد العذب نَّه ليس هناك قراءة لكتاب  "ننبه على أ –رمحه هللا  -وأيًضا قبل البدء بقراءة كالم املصنف 
 " وأيًضا ليس هناك إجابة على األسئلة لتعارض السَّفر ؛ ولكن أحببنا أن ال يتوقف الدرس.الزُّالل 
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 :-رمحه هللا تعاىل  -قال 

َعال  ) َعاُل َثالَثَة   :ابُب اأَلف ْ ََاض   بُ ََنُْو: َضَرَب، َوَيْضر   ؛: َماٍض، َوُمَضار ع ، َوَأْمر  اأَلف ْ ، َواْضر ْب  فَاْل
ر  أََبد   ُعَها قَ ْوُلك:َواملَُضار ُع َما َكاَن يف َأوَّل ه  إ ْحَدى الزََّوائ د  ا ا،َواأَلْمُر ََمُْزوم  أََبد   ا،َمْفُتوُح اآلخ  ََ " أَلْرَبع  ََيْ

 ( ، َحَّتَّ َيْدُخَل َعَلْيه  ََنص ب  َأْو َجاز م  ا، َوُهَو َمْرُفوع  أََبد  "أنَ ْيت

ث فيما يتعلَّق أبقسام األفعال، وهذه القسمة ثالثيَّة من حي -رمحه هللا تعاىل  -هذا ما ذكره املصن ِّف 
يغة "  " هذا هو قسمة الفعل عند العرب وال رابع هلا؛ وهلذا قال قائلهم:اف َْعلْ  ،يَ ْفَعل   ،فَ َعلَ الص ِّ

 يمِّ عَ  ين عن علم ما يف غد  ولكنَّ  **وأعلم ما يف اليوم واألمس قبله 

 

 وكذلك قول اآلخر:

 يت أنت فيهااعة الَّ ولك السَّ  ** ل غيبما مضى فات واملؤمَّ 

 

 :وهي ثالثةهذه صيغ الفعل الَّيت تكلَّمْت هبا العرب، 

 قضى هللا األمروهو احلدث الذي يقع قبل زمان التَّكلم كما تقول:"  :ماض ." 
 يقضي هللا من أمره ما يشاء : وهو الَّذي يقع يف زمان التَّكلُّم تقول:" ومضارع." 
 وهو الَّذي يقع بعد زمان التَّكلُّم، أي بعد األمر به، كما تقول:وفعل األمر : 

 وهكذا."...  اقض ابحلق" 
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هذه القسمة ذكر أحكام األفعال، وقد تقدَّم معنا يف الكالم على  -رمحه هللا تعاىل-وملا ذكر املصن ِّف 
 هذا؛ ولكن سنزيده وضوًحا ألمهيَّته، فقال:املعرب واملبين من الكلمات بيان 

ََاض   ر  أََبد   -فهذا هو القسم األول-) فاْل   ا (َمْفُتوُح اآلخ 

الفعل املاضي تقدَّم معنا أنَّ حكمه البناء دائًما، فإنَّ الفعل املاضي مبين على الدَّوام ال يدخله اإلعراب  
حبال من األحوال، وهلذا ال يكون له حمل من اإلعراب؛ فإذا أعربناه نقول: فعل ماض مبين ال حملَّ له من 

ف بناؤه على أو على القول اآلخر أبنه خيتل -تعاىل–اإلعراب، مبين على الفتح على ما سيأيت إن شاء هللا 
 .-ىلتعا–حسب اختالف اتصاله بشيء، أو عدم اتصاله بشيء، كما سننب ِّه عليه إن شاء هللا 

ا(يقول أن ه:  -رمحه هللا- ومإًذا ابن آجرُّ  ر  أََبد  ، وهذا قول ى الفتحبناءه يكون علمبعىن أن   ،)َمْفُتوُح اأَلخ 
ون كوعلى هذا فإن ه إذا ات صل به ضمري الرفع، كما ات صلت به الضمائر يعين، فإن ه ي ،لبعض النحوي ني

 .عندهم مبينٌّ على فتح  مقد ر

 :ولكن كثريين من الن حوي ني يرى أن  الفعل املاضي 
 فإن ه ي بين على الفتح. إذا مل يتصل به ش ء 
 هذا مبينٌّ على الفتح، َنظَرَ فتح. تقول "فإن ه، أيًضا، ي بىن على الاتء التأنيث الساكنة  أو اتصل به "

 ات صلت به اتء التأنيث. ،" هذا أيضا مبين على الفتحَنظََرتْ وتقول "
 ،ظَرَايعين، تقول مثاًل: "نَ  ضَري وأيًضا إذا ات صل به ألف االثنني، تثنية". 

 فإن ه هبذه احلاالت الثالث ي بىن على الفتح. 

  قالوا: ،السكونويبىن على 
فإن  هذه  ؛"ْرتَ َنظَ " و"َنظَْرتِّ " و"َنظَْرت  إذا ات صل به ضمري رفع  متحرك كالتاء عموًما، أقول مثاًل، " -   

 .لسكوني بىن معها الفعل املاضي على ا
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 َنظَْرنَ " ،كذلك إذا اتصلت به نون اإلانث". 
  َنظَْرانَ الفاعلني " "ان"أو اتصلت به". 

 ه هنا على السكون.ءفإن  بنا 2﴾ أَنْ َعْمَت َعَلْيهِّمْ ﴿  : -تعاىل-واتصاله ابلضمري مثاًل، يف قوله 

 .3﴾ َهاَجْرَن َمَعكَ : ﴿ -تعاىل-ويف نون اإلانث مثاًل، يف قوله 

 .4﴾نَ زَّْلَنا الذِّ ْكرَ  إِّانَّ ََنْن  : ﴿-تعاىل–ويف "ان" الفاعلني يف قوله 

 فهذه احلالة الثانية اليت ي بين فيها الفعل على السكون. 

  الضمقالوا ي بين على  :الثالثةاحلالة : 
  َنظَر واتقول " ،وذلك اذا اتصلت به واو اجلماعة." 

 هبذا نكون قد انتهينا من الكالم على الفعل املاضي.و 

 

 . )َواأَلْمُر ََمُْزوم  أََبد ا(مث قال: 

فعل األمر معرب أن   يف الكوفينييدل  على أن ه يرى رأي  مم ا ،َمزوم، أبن ه ومابن آجرُّ فعل األمر، عرب  عنه 
 :س معراب  فعل األمر مبين وليأن   وغريهم، البصريني. والذي عليه مجهور النحويني من وليس مبني ا

  ق د ِّر عليها  "اِّْضرِّبْ جيعلونه جمزوًما ب  "الم" مقد رة ، يقولون " -وموهذا رأي ابن آجرُّ -الكوفيون
 .وعلى هذا الطريق "لَِّتْكت بْ " "ْكت بْ ا  " ..وهكذا ،"لَِّتْضرِّبْ "
  مجهور النحويني، وهم البصريون، على أن  فعل األمر  -كما قلت قبل قليل- عليهولكن الذي

. هذه "جمرور"، "منصوب"، "مرفوع"، "جمزوم": اصطالح إعرايب هذا "جمزوم"مبين؛ ألن  

                                                           
 (7الفاحتة: )سورة  2
 (50األحزاب:  )سورة 3
 (9)سورة احلجر:  4
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 على مبين"، "مضموم"، أو "مبين على الضم"، أو "مبين على السكون"اصطالحات إعرابية؛ لكن 
 بناء.: هذه مصطلحات "مبين على الكسر"،  "فتحال

ى ما واجلمهور النحوي حني قالوا أبن ه مبين قالوا أبن ه ي بين عل ؛وم يرى أن ه معرب وإعرابه مقدرابن آجرُّ  
زم:  جيزم به مضارعه، فننظر إىل املضارع من فعل األمر مبا جي 

  لَ ْم َيْضرِّبْ " ونابلسكعرفناه أبن ه جيزم  صحيح اآلخرإن كان." 
  ذا كان معتل  " وإاِّْضرِّبْ تقول يف األو ل " :حبذف حرف العّلةفإن ه جيزم  معتّل اآلخروإن كان

 " وهكذا. ا دْع  "، "ْقضِّ اِّ "، "اِّْرضَ فتقول: " ؛"لَ ْم َيدْع  "، "لَ ْم يَ ْقضِّ "، "لَ ْم يَ ْرضَ تقول مثاًل: "اآلخر 
  زم  األفعال اخلَسةوإذا كان من فإذا   "؛وامل يعص  "أو  "،وامل يتعل م  " :فتقول ،حبذف النونفإنه جي 

 الطريق. اوهكذا على هذ "..أطيعوا" "،تعل موا" :أتيت يف األمر تقول مثاًل 
 .قبله "الفعل املاضي"و "بفعل األمر"هبذا نكون قد عرفنا ما يتعل ق 

 

  (َواملَُضار عُ )قال: 

 ، هذاوال نريد أن نتخبط يف ،ألن الفعل املضارع شابه األمساء ؛من املضارعة وهي املشاهبة :املضارعو 
نا أن  األصل يف وتقد م مع ،ومن أهم  مشاهبته هلا أن ه ي عرب ،ألنه شابه األمساء ؛الكالم على األفعال طويلو 

 ي بىن يف حالتني: إال أنه ؛الفعل املضارع أن ه معرب

  :يرتب ْصن" "،رضْعني  "ي بىن يف حالة ات صاله بنون اإلانث على السكون" 
  انً كو لي"و ""و "نَّ ليسجن"يبىن يف حال اتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة على الفتح و" 

 وعلى هذا فقس. "افعً سلن" "فعن  سلن"
دة على ما تقد م من ا بزَّيلكن ه قد م أيضً  ؛مل يذكر ما يتعل ق ببناء الفعل املضارع -رمحه هللا-وم ابن آجرُّ 

ُعَها قَ ْولُ )فقال:  ،عالمات الفعل ََ (، "أنَ ْيت"ك:َواملَُضار ُع َما َكاَن يف َأوَّل ه  إ ْحَدى الزََّوائ د  اأَلْرَبع  الَِّت  ََيْ
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فتقول  ،هذه املهم أن حتفظ ،إخل... "أو أتن ِّ ، أو أنيت ،أو أنيت ،أنيت"عة يف قولك األربعة اجملمو  الزوائد
 :مثاًل 

o أرجو" :يف اهلمزة" 
o نرجو" :يف النون" 
o يرجو" :يف الياء" 
o ترجو" :يف التاء" 
 -رمحه هللا-     وقد مللمنا أوراق هذه وما ذكره ابن آجر وم  ،زوائد هي من عالمات الفعل املضارعهذه 

والتذكري  ،اجلمعو  ،وهذه الزوائد على حسب داللتها وسياقها يف اإلفراد ،عندما تكل منا على عالمات الفعل
 .ا عالمات زائدة على ما ذكره يف أول الكتابكما هو معلوم من سليقة العرب، هذه أيضً   ،والتأنيث

 قلنا دخول النواصب، دخول اجلوازم هذه الزوائد األربعة.ف 5(...)سوف  

 

 وهو)قال: . إال أن ه يبىن يف حالتني ؛الرفعاألصل فيه  وتقد م أن   ،بعد ذلك ذكر لنا حكم الفعل املضارع
 يف حال البناء فإن  حَّت الفعل املضارع معربوهذا حمل  ات فاق من النحويني أن   ،معربمبعىن أن ه  (َمْرُفوع  

 ابب اإلعراب وتقد م معنا يف ،صل فيه الرفعمبعىن أن  األ  (اأبد  َمْرُفوع  ) :يقول هنا ،له حمل من اإلعراب
ع الفعل املضارع رفوأن  العامل يف  ،ومعنوية ،لفظية :عند الكالم على العامل أن  العوامل تنقسم إىل قسمني

كما يقول   ،ازمه من الناصب واجللتجرد مرفوعفيقولون ابلسمع، يا ولذلك يعربون عنه لفظً وليس  ؛معنوي
 ، ( َأْو َجاز م   ََنص ب   َعَلْيه  َحَّتَّ َيْدُخَل )آجروم:  ناب

  ا فال رابع هلذه احلاالت:إذً 

                                                           
 (15:07انقطاع يف الصوت )الدقيقة  5
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  رضىي"، "جيلس"، "يشرب"،"أيكل"،"يتأمل  "واجلازم  الناصب إذا جترد من امرفوع  إما أن يكون" ،
 .هذا املرفوع؛ وهكذا "...يدعو"، "يقضي"

أو  ،وقد تكون ظاهرة إذا كان صحيح اآلخر ،وهذه الضم ة قد تكون مقد رة ،رفعه عالمته الضم ة 
النون  عالمته ثبوت فإن  رفعه يكون -األمثلة اخلمسة-وإذا كان من األفعال اخلمسة  ؛معتل  اآلخر

 ...إخل "يرضيان"، "يقضيان"أو  "يقضون"قول  ثلم

 :ا هااتن حالتانفإذً  ( َحَّتَّ َيْدُخَل َعَلْيه  ََنص ب  َأْو َجاز م   )قال هنا: 

  صب إال إذا دخل عليه انوال ميكن أن يكون منصوابً  ،منصواب  الثانية: أن يكون الفعل املضارع، 
 عالمات النصب أيًضا، وال ميكن أن يكون أيًضا جمزوًما إال  إذا دخل عليه جازم. ويدخل يف هذا

ه-مث  ذكر  جاء بعد  ؛كونمَّت ي جد ا؛ ألن نا عرفنا حكم املرفوع هذا الباب مهم   ،النواصب -رمحنا هللا وإَّي 
ُب عَ ساقها سوقًا واحًدا فقال : ) -رمحه هللا-ذلك ابلكالم على النواصب،  واملصن ف  ْْشَر  َوه َ : الن ََّواص 

وهذا قول طائفة من النحوي ني أبن  هذه العشرة هي  -رمحه هللا-( ...إخل، مم ا ذكره َأن َوَلن َوإ ذ ا وك 
 اصبة بنفسها؛ والصحيح ال ذي عليه احملق قون أن  هذه النواصب العشرة تنقسم إىل قسمني :الن

 ي(، تنصب بنفسها وال تنصب  ب  "أن" مضمرة،، كإًذا، لن، األربعة األوىل وهي )أن• 

 وازًا.جالم اجلحود( ... إخل، هذه  تنصب ب    "أن" مضمرة إما وجواًب وإما ي، كوالبقية اليت هي: )الم  • 

 َنن يف هذا اجمللس سنقتصر على األربعة األوىل اليت تنصب بنفسها.

  هذه هلا شروط؛ لكن أهم  شروطها أن تكون  "أن"( و َوه َ : "َأن": ) -رمحه هللا-فقال املصن ف
ا تنْ   : -تعاىل–ك مع الفعل وتؤو ل مبصدر كي تكون انصبة، كقوله بِّ سَ مصدري ة مبعىن أّن 

   :6﴾ َأْطَمع  َأن يَ ْغفَِّر لِّ َوالَّذِّي ﴿ 

                                                           
 ( 82الشعراء: )سورة  6
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 حرف نصب ومصدر.: "أن"

 ".أن  "فعل مضارع منصوب ب :و"يغفر" 

ا م   اها:املصدرية معن : "أن"و   ."أطمع غفرانه" :-والعلم عند هللا  - كة ومنحل ة على املصدر فتقولبِّ سَ نْ أّن 

  ."َأن ي ْشَرَك" أي "إشراكا به"  ، 7﴾بِّهِّ  إِّنَّ اللَّ َه اَل يَ ْغفِّر  َأن ي ْشَركَ : ﴿-تعاىل–وكذلك يف قوله 

وهذه "أن" هي أم الباب؛ وهلذا تقع انصبة بنفسها، يعين انصبة ظاهرة، وتقع مضمرة بعد أو قبل  احلروف 
 الست ة اآلتية.

 

 " ْحرف نفي ونصب": لن.  
 نعيد. فالقد سبق أن احلروف كلها مبنية؛ 

 .8﴾ ن َّب ْرََح َعَلْيهِّ َعاكِّفِّنيَ َلن : ﴿ -تعاىل–كقوله   ،"لن": قولتف

   :﴾َلْن أَبْ رَحَ ﴿، 9﴾ فَ َلْن أَبْ رََح اأْلَْرضَ ﴿

 "لن": هذا حرف نصب ونفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.

"أبرح": فعل مضارع منصوب ب  "لن"، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل، ضمري مسترت 
 تقديره "أان".

 حرف نصب ونفي، مبين على السكون، ال حمل له من اإلعراب. ":"َلنْ 
                                                           

 (48)سورة النساء:  7
 (91سورة طه: ) 8
 (80سورة يوسف: ) 9
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"أبرَح": فعل مضارع منصوب ب "لن"، عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمري مسترت تقديره 
 "أان".

 
 " :فهذه "إًذا" هلا شروط حَّت تكون انصبة:إذ اوالثالث ." 

  اب.أول شروطها: أن تكون متصدرة للجواب، تتصدر اجلو 
 .والثان: أن تدخل على االستقبال، فال تدخل على املاضي 
 :والثالث: أن ال يفصل بينها وبني الفعل بفاصل؛ إال إذا كان القسم أو النفي. مثاًل تقول 

 ، تصدرت، كانت هلا الصدارة."...إًذافي جيبك: " 10)...( غًدا"
فعل داٌل على االسقبال؛ وألنه مل يفصل بينها  12"إًذا أكرمك"، "أ كرَم":  )...( 11)...( -

 شيء. -وبني الفعل يعين -وبني معموهلا

 ". إًذا ال أ هينكمثاًل: تقول: " 13)...(أو كان "، إًذا وهللا أكرمكفإذا فصل بينها قسم، تقول: "

 فهذه "إًذا" اليت تنصب هبذه الشروط.

  ي شرتط أن تكون مصدرية. -أيًضا–". و"كي" ك : "-وأختم جملس هذه الليلة–الرابع 

 ".جئت كي أتعلم"، فيقول: "ما الذي جاء بك؟ ما الذي أجلسك" 14تقول مثاًل: تسأل )...(

 : جئت للتعلم.-ينسبك مع ما بعده مصدر-ف  "كي"، هذا حرف نصب مصدري، وكأنك تقول 

                                                           
 (22:15انقطاع يف الصوت )الدقيقة  10
 ( 2022:انقطاع يف الصوت )الدقيقة 11
 ( 22:30انقطاع يف الصوت )الدقيقة 12
 (22:42انقطاع يف الصوت )الدقيقة  13
 (23:12انقطاع يف الصوت )الدقيقة  14
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 فهي البد أن تكون مصدرية. 

 ة.ا حمل اتفاق؛ لكن اخلالف فيما يتعلق ابلستفهذه األربعة انصبة للفعل املضارع بنفسها، وهذ

 

 لدرس القادم إن شاء هللاسنكتفي يف هذا اجمللس، ونكمل يف ا -إن شاء هللا تعاىل -هبذا القدر 

 .-تعاىل- 

 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 والسالم عليم ورمحة هللا وبركاته

 

 

☼ ☼ ☼ ☼ 

 


